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1.a. Compara el sistema de cerca de les hemeroteques de dos diaris 
(entenem per hemeroteca tant el buscador del diari com la secció 
anomenada “hemeroteca” si en té): un dels diaris ha de ser La 
Vanguardia i l’altre és d’elecció lliure. Segueix la següent fitxa, 
explicant per a cada diari la situació de cada element d’anàlisi: 
 
Fitxa d’anàlisi 

Aspectes a analitzar Diari A. 
La Vanguardia 

Diari B. Nom del 
diari: ara.cat 

Tipus de cerca directa 
(té cerca simple, 
avançada?) 

A la pàgina principal 
només disposem de 
cerca simple però un 
cop busquem alguna 
cosa també podem 
tenir cerca avançada.  
 

Només hi ha cerca 
simple.  
 

Llenguatge de consulta 
(quins operadors té?) 
 

Castellà 
majoritàriament i 
algunes notícies les 
podem trobar en 
català. A més, la 
búsqueda avançada 
només és possible en 
castellà. 

Notícies enterament 
en català. 

Filtres d’acotació 
temporal 

En la búsqueda 
avançada podem 
triar la franja de 
temps dins de la qual 
volem la informació.  

És una cerca simple 
per tant no disposa 
de filtres de temps. 
 

Filtres d’acotació en 
col·leccions dins del 
diari (seccions, 
suplements...) 

Sí, té moltes 
subfinestres 15 
(portada, 
internacional, 
política, economia...) 

També menys 
subfinestres 6 
(actualitat, opinió, 
vídeos...)  
 

Filtres d’acotació en 
camps del registre 
(autor, títol...) 

En disposar de cerca 
avançada, sí que 
podem acotar 
mitjançant el títol i 
l’autor. 

En disposar només de 
cerca simple, no 
podem cercar sabent 
només el títol o 
l’autor. 



 
 
Després d’omplir la fitxa, quin diari consideres que és millor? per 
què? comenta-ho breument 
 
 Després d’haver omplert la fitxa tècnica, hem descobert que, 
com a lectores i per la nostra ideologia, ens atrau més l’ARA.CAT, 
però pel que fa a la possibilitat de buscar la informació i fer recerca, 
és molt millor LaVanguardia.  
 
1.b. Fes una mateixa cerca (o similar) en els dos diaris sobre un tema 
que tingui relació amb la temàtica del teu bloc. Indica l’equació de 
cerca, els filtres, el nombre de resultats obtinguts i selecciona i copia 
un resultat (títol, link i les primeres línies) obtingut a cada diari. 
 
Equació de cerca: Google > diari ARA > Política > Colau, celebra.... 
 
DIARI 1: ARA, COLAU CELEBRA QUE EL CIS CONFIRMI QUE SÓN 
ALTERANTIVA AL MODEL DE CIUTAT “DESIGUAL” DE CIU. 
 
http://www.ara.cat/politica/Eleccions_municipals-24-
M_0_1352864911.html  
 
Primeres línies: Ada Colau arrencarà aquest divendres a mitjanit la 
campanya electoral amb bones perspectives. Barcelona en Comú guanyaria 
amb comoditat les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona del 24 de maig, 
segons el sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat 
aquest dijous. La coalició liderada per Colau obtindria 11 regidors, pels 5 
que té ara ICV, per davant dels 8 de CiU, que en perdria sis en comparació 
a les eleccions del 2011. 
 
 
 
 
 
 

Filtres d’acotació en 
camps del registre 
(autor, títol...) 

En disposar de cerca 
avançada, sí que 
podem acotar 
mitjançant el títol i 
l’autor. 

En disposar només de 
cerca simple, no 
podem cercar sabent 
només el títol o 
l’autor. 
 

Filtres d’acotació per 
formats (cerca de 
vídeos, fotos, 
gràfics...) 
 

Sí que es pot buscar 
per format en 
disposar de cerca 
avançada (notícia, 
carrusel de cartes, la 
contra, temas de 
debate....) 

Sí que en té: el més 
vist, el més 
recomanat, actualitat, 
vídeos, societat..... 
 

Cerca exploratòria o de 
navegació cronològica 
(calendaris) 
 

Sí que té calendaris 
perquè disposa de 
cerca avançada. 

No en té perquè 
només disposa de 
cerca simple. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equació de cerca: Google > La Vanguardia > Política > El PP ganaría... 
 
 



FONT 2: LA VANGUARDIA. EL PP GANARÍA LAS ELECCIONES Y EL 
PSOE ADELANTA A PODEMOS COMO SEGUNDO, SEGÚN EL CIS 
 
http://www.lavanguardia.com/politica/20150507/54431089356/encu
esta-electoral-cis-elecciones-generales.html  
 
 
Primeres línies: El margen se estrecha. El PP volvería a ganar 
las elecciones generales, según el CIS, pero por un estrechísimo margen, 
a apenas 1,3% puntos del PSOE de Pedro Sánchez, que habría logrado 
darle la vuelta a la tortilla para volver a ser la segunda fuerza 
parlamentaria, por delante de Podemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hem seleccionat aquestes dues notícies perquè nosaltres entenem 
per noves tendències tot allò que és novedós i que té un impacte 
directe en la societat com és, clarament, el cas de la política. En cap 
de les dues cerques hem necessitat cap filtre per arribar a l’objectiu 
que volíem ni tampoc hem obtingut un nombre massiu de resultats 
de manera que hem pogut anar bastant al gra. 
 
 
2. Selecciona dues bases de dades de cinema i televisió (per exemple, 
IMDB i All Movie, o si vols, altres) i localitza la mateixa pel·lícula en 
cada base de dades (si pot ser, que tingui alguna relació amb la 
temàtica del teu blog). 
 
Compara les dues fonts, seguint el teu criteri. Com a exemple, pots 
comparar la informació que ofereixen (per exemple, l’argument de la 
pel·lícula, fitxa tècnica, els comentaris o crítiques...), apartats del 
web, sistemes de cerca, etc.  
 
FONT 1: filmaffinity 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
FONT 2: IMDb 
 



 
 
 
Bé doncs com es pot veure en les captures de pantalla, la fitxa 
tècnica de la pàgina de FilmAffinity és molt més completa i extensa 
que la de IMDb. En la de FilAffinity ens diuen el títol original, els 
actors, el director, moltes crítiques de gent que té una referència 
important en el món del cinema i que per tant és de fiar en aquest 
àmbit, quelcom del que no gaudeix la segona base de dades de 
cinema.  
 
A nivell de cerca, les dues són molt similars i tenen un format molt i 
molt igual: ambdues disposen d’una fotografia per il·lustrar la 
pel·lícula, una petita fitxa tècnica i una valoració del pública.  
 

 
3. Localitza a Flickr dues fotografies tenint en compte les següents 
condicions: 
 
a.Una fotografia per publicar al teu blog que tingui alguna relació amb 
la temàtica del blog. Captura de pantalla de la imatge i posa el link 
(url) 
 
URL: https://www.flickr.com/photos/sixteen-
miles/4422516968/in/photolist-7JNydy-7JNya1-7JNycw-ob4tup-
86DiBa-86Gy1o-7JJCCk-86GyjS-7JJCo4-7Vejyq-86Dkzx-7KS8MF-
avqrDg-6K3DvK-gCZVXK-dptiTG-7KS8PM-7RYujR-7JNyfA-7JJCuV-
7Tm99u-7ThSQV-h8gckF-aVKPUe-7JNy5o-7JNy8f-7JJCqM-7JNyby-
8E4NUR-86VB9s-e31Gps-bx9yqM-86DiUV-86DnzV-86Gxiy-86Diag-



86DmkM-86GvN3-7LyLpU-7UKemq-bEp8Nv-dp9j7f-7ZFpkG-dp9jzW-
7NvNb8-7NzMGJ-86qCud-gCZmqd-86DNi8-86DMez   
 
 

 
 
 
 
Hem triat una fotografia de Marina Abramovic perquè és una de les 
artsites més buscades a nivell mundial i, com a conseqüència, una de 
les artistes que creen més tendències a tot el món.  
 
b. Imagina que treballes a una publicació digital comercial. Has de 
localitzar una imatge (sobre alguna temàtica relacionada amb el blog) 
para fer-la servir dins d’un vídeo. 
Captura de pantalla de la imatge i posa el link (url) 
 
 



 
 
URL: 
https://www.flickr.com/photos/7661492@N06/8095608826/in/photol
ist-dko7sw-dxfGbf-pZLcbP-cP2f1N-e4rpKW-dryHXY-db1XV2-dtAQj2-
dcTepq-bJmywx-eUv8hM-czSSV3-eDZ1K3-ekCaoy-daSUxD-cCRANQ-
cBANym-d4DqSu-cYptCL-arBePn-cG2Eu3-dfADvy-dko56W-drypTW-
ssKQ8i-cz3NES-ds6nVi-cApen1-d3ZxYy-cG2zaJ-cx33Bh-cGJwJU-
diSraz-9VJcbG-d7QxgS-djhyta-cLLidw-cMcS4m-cYqioU-cHYMmU-
cwrzVU-dfn7Hg-cCxUEE-dbiAWx-cKE3dC-czRx8u-dnRa4R-dtanab-
dkTSKa-cvWzdm 
 
Hem triat aquesta imatge perquè prové d’instagram i instagram és un 
web que s’encarrega bàsicament de publicar el que la gent li sembla 
que són les noves tendències, perquè cadascú pot publicar les fots 
que vulgui.  
 


